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Remiss - förslag till föreskrifter om registrering av verkliga 
huvudmän 

 

Svenska Bankföreningen, som har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag 

till föreskrifter, ställer sig positiv till att ansökningsförfarandet formaliseras men anser 

att förslaget i några avseende bör förtydligas.  

 

Av konsekvensutredningen framgår att anmälningar till registret ska, som 

huvudregel, ske elektroniskt men att Bolagsverket kan meddela undantag från 

huvudregeln. I förslaget till föreskrifter (2 §) anges att en elektronisk anmälan till 

registret ska ske på visst sätt. Något uttryckligt krav på att en ansökan ska inges 

elektroniskt synes inte uppställas. Ett sådant krav kan dock indirekt utläsas av 4 § 

förslaget där det anges att undantag från kravet på elektronisk anmälan ska ske på 

anvisad blankett. Bankföreningen anser att det i 2 § bör förtydligas att anmälan ska 

ske elektroniskt exempelvis genom att ange att ”En anmälan till registret över 

verkliga huvudmän ska ske elektroniskt och ska ges in via Bolagsverkets e-tjänster 

för sådan anmälan.” 

 

I förslaget till föreskrift, 5-7 §§, ges ramarna för den information en organisation ska 

lämna om grunden för bedömningen av det verkliga huvudmannaskapet. 

Bankföreningen anser att rubriken närmast före 5 § bör ändras, förslagsvis till 

”Verklig huvudman” för att belysa att efterföljande paragrafer innehåller ramarna för 

den information om verklig huvudman som organisationen ska lämna. 

Bankföreningen anser även att den inledande meningen i respektive paragraf bör 

förtydligas alternativt att en ny paragraf införs som anger att en organisation i sin 

anmälan ska ange på vilka grunder en person har bedömts vara organisationens 

verkliga huvudman med en hänvisning till de alternativ som framgår av 5-7 §§. 

 

Av konsekvensutredningen framgår vidare att Bolagsverket valt att reglera 

omfattningen av huvudmannens intresse genom att ange olika intervaller. 

Bankföreningen håller med Bolagsverket om att intervaller kan underlätta för de 

anmälningsskyldiga genom att antalet anmälningar med denna metod kan 

begränsas till de fall då en förändring av ägarandelar eller liknande hamnar i ett nytt 
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intervall. Bankföreningen anser dock att det bör förtydligas hur omfattningen ska 

beräknas om den yttersta kontrollen inte baseras på någon form av ägande.   

  

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Åsa Arffman  

 


